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INLOOPBIJEENKOMST 4 JULI: KOM SCHETSONTWERPEN BEKIJKEN
Op donderdag 4 juli is er tussen 16.00 en 20.00 in de Dommelzaal van Het Huis van
Waalre een inloopbijeenkomst voor de drie deelprojecten binnen het project Duurzaam
Door Waalre:
•
•
•

de herinrichting van de Eindhovenseweg in Aalst
de herinrichting van de Traverse in Waalre-dorp (Onze Lieve Vrouwedijk,
Bergstraat, Wollenbergstraat en Heikantstraat binnen de bebouwde kom)
de ontwikkeling van dorpshart Aalst (centrum Den Hof).

Schetsontwerpen
U kunt tijdens de inloopbijeenkomst de schetsontwerpen van de Eindhovenseweg en de
Traverse bekijken die inwoners, verenigd in twee denktanks, hebben bedacht voor deze

wegen. Deze inwoners zijn inmiddels 2,5 jaar met de gemeente aan het werk om
oplossingen te bedenken om het verkeer op de doorgaande wegen door Aalst en Waalredorp terug te dringen en tegelijkertijd sluipverkeer op andere wegen te voorkomen. Het is
een intensief en serieus proces wat heeft geleid tot een resultaat waar de denktanks
volledig achter staan. Ook kunt u drie schetsen / ideeën voor de ontwikkeling en nieuwe
inrichting van centrum Den Hof bekijken. In de toekomst moet Den Hof een levendig,
zichtbaar en bereikbaar dorpshart worden met een hoog kwalitatieve uitstraling. Dat is niet
alleen voor inwoners maar ook voor de winkeliers en ondernemers op Den Hof belangrijk.

Aanpak Duurzaam Door Waalre
Het project Duurzaam door Waalre (DDW) heeft tot doel om het doorgaand
verkeer met de komst van de nieuwe N69 maximaal uit onze gemeente te
weren en naar deze nieuwe randweg te leiden. Zo willen we de leefbaarheid
van onze kernen Waalre-dorp en Aalst structureel vergroten. De nieuwe N69
begint ten zuiden van Valkenswaard, loopt ten westen langs onze gemeente
en sluit bij Veldhoven aan op de A67. De weg moet in 2021 klaar zijn. Op dat
moment gaat aan de Eindhovenseweg de schop in de grond om
vrachtwagens maximaal te weren en het aantal personenauto's drastisch te
verminderen.
Om te voorkomen dat (sluip)verkeer zich vanaf dat moment naar zijwegen van de
Eindhovenseweg en naar Waalre-dorp gaat verplaatsen, moeten daar vóór die tijd, in
feite nu al, verkeersmaatregelen worden getroffen. Er wordt begonnen om in Waalredorp sluipverkeer uit de woonstraten naar de Traverse (Onze Lieve Vrouwedijk,
Bergstraat, Wollenbergstraat, Heikantstraat) te geleiden. Vervolgens wordt ook de
Traverse zelf aangepakt, zodat het voor verkeer onaantrekkelijk wordt om door
Waalre-dorp te rijden. Dit zal er toe leiden dat de Traverse de komende tijd nog wat
intensiever wordt gebruikt, totdat in 2021, wanneer de nieuwe N69 opengaat, ook
daar dus de schop in de grond gaat. Vanaf dat moment gaat het doorgaand verkeer
maximaal over de nieuwe N69 en kunnen de inwoners genieten van meer ruimte en
schonere lucht. Lees meer
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